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ünümüzde Gayr�menkul Gel�şt�rme ve İnşaat ş�rketler� pek çok 

Gh�zmet� dışarıdan alarak çek�rdek b�r kadroyla çalışmalarını 
sürdürmekted�r. Öte yandan şeh�r �ç�nde �nşaat yapılacak 

alanların azalması ve boş arsaların çoğunlukla sorunlu yerlerde 
kalmasından dolayı, neredeyse bütün �nşaat, m�marlık, proje yönet�m� 
ve gayr�menkul yatırım firmalarının proje başlangıcında zem�n 
mühend�sl�ğ� �le uğraşması gerekmekted�r. 

rojelend�rme aşamasında m�mar�, stat�k, mekan�k, elektr�k g�b� 

Pbölümlerde h�zmet alınmaktadır. Öte yandan �ş�n başlangıcında 
alınması gereken zem�n mühend�sl�ğ� h�zmetler� genell�kle 

�hmal ed�lmekted�r.  Pek sorun olarak görülmeyen bu konular 
genell�kle kadroda bu �şlere daha önce en çok şah�t olan mühend�sler 
ya da öğret�m üyeler� �le 
çözülmeye çalışılmaktadır. 
Doğal olarak her firmanın b�r 
“Geotekn�k İşler Departmanı” 
açması ekonom�k olmayacaktır. 
Ancak bu �şler�n de profesyonelce 
yapılması yadsınamaz b�r gerekl�l�kt�r.

GEO
ASİST

erb�l�mler� ve Zem�n Mühend�sl�ğ� konusunda farklı kapsamlarda kontrollük, danışmanlık ve 

Yproje yönet�m� h�zmetler�  vermek çalışma alanlarımızdan b�r�d�r. Bu h�zmetler b�r s�stemat�k 
�ç�nde değerlend�rerek tek çatı altında toplanmıştır.  GEOASİST olarak adlandırdığımız bu 

s�stem firmanızın “Geotekn�k İşler Departmanı” olarak çalışmayı hedeflemekted�r. GEOTEKNOLOJİ 
altında yürütülen h�zmetler�m�z 2016 yılı �le b�rl�kte grup kapsamında GEOASİST Geotekn�k 
Çözümler Ltd. Şt�. olarak  sürdürülmekted�r 

EOASİST  s�z�nle b�rl�kte çözüm üretmekte, tasarlamakta, en uygun çözümler� ve çözüm 

Gortaklarını bulmaktadır. Özel b�r talep olmaması hal�nde bu h�zmet�n ver�ld�ğ� firmalara 
genell�kle  araştırma ve uygulama konusunda h�zmet ver�lmemekted�r. Onun yer�ne  bu 

h�zmetler�n en uygun şek�lde alınması �ç�n planlama ve yönlend�rme yapılması terc�h ed�lmekted�r. 
Proje tasarımı ve �malat kontrollüğü �se talep olması hal�nde tarafımızdan yapılmaktadır.

GEOTEKNİK DEPARTMANI



GEOASİST,
yerb�l�mler� ve 
zem�n mühend�sl�ğ� 
kapsamında aşağıdak�
h�zmetler� vermekted�r.
İçer�ğ� karşılıklı görüşmeler
sonrasında talebe göre 
b�r veya b�rkaç başlıkta olab�l�r.

YER SEÇİMİ: Alternat�fl� sahalar arasında genel jeoloj�k b�lg�ler ve bölgesel zem�n ·özell�kler� ışığında zem�n mühend�sl�ğ�ne yönel�k çalışmaların yaklaşık mal�yetler�n� 
hesaplayarak yer seç�m�nde zem�n kr�ter�ne göre yardımcı olur.

ETÜD PLANLAMA ve YÖNLENDİRME: Yapılacak projeye göre etüd kapsamındak� sondaj ·ve d�ğer araştırma yöntemler�n� bel�rler, bunun şartnames�n� hazırlar, firmaları davet eder, 
tekl�fler�n değerlend�rme tablolarını aynı kr�terde değerlend�rerek satın alma b�r�m�ne tekn�k    

         destek ver�r, etüd çalışmalarının kontrollüğünü yapar, sonuç raporunu değerlend�r�r.

PROJE TASARIM Sahada der�n temel, zem�n �y�leşt�rme, �ksa ve benzer� zem�n �nşaat ·uygulaması yapılması gerek�yorsa bunu d�lersen�z projelend�r�r, d�lersen�z proje firmalarını 
bel�rler, tekl�f alır, üstyapı projes�-zem�n �nşaat projes� koord�nasyonunu sağlar.

ZEMİN İNŞAAT: Yapılacak �malata �l�şk�n tekn�k şartnamey� hazırlar, �malatı yapab�lecek ·tekn�k yeterl�l�kte firmaları öner�r, ön keş�f çıkarır ve tekl�fler� bu kapsamda �şveren�n �sted�ğ� 
kr�terler gözet�lerek toplar, karar aşamasında �şverene tekn�k yeterl�l�k konusunda görüş   

         b�ld�r�r, �malatı kontrol eder.

ENSTRÜMANTASYON ve ÖLÇÜM: Yapılacak �malatlar önces�, �malat sürec� ve ·sonrasında her türlü geotekn�k enstrümantasyon, test ve ölçüme �l�şk�n planlamayı yapar. 
D�lersen�z bunların gerçekleşt�r�r, d�lersen�z sadece organ�zasyonu yapar, tekl�f alır ve    

         yapımını sağlar.

PROJE YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK: Bu süreçte uzman kadrolar �le Proje Yönet�m�, ·Operasyon Planlaması ve yönet�m�, veya sadece danışmanlık h�zmet� ver�r.

www.geoas�st.com
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ugüne kadar esk� ortalıklarımız ve grup ş�rketler�m�z 

Bkapsamında sözkonusu h�zmetler� ver�lmekteyd�. 
GEOASİST Geotekn�k Çözümler 30 yıldır farklı 

çatılar altında sunulan “en uygun mühend�sl�k çözümünü 
bulma” çabalarını yen� grup ş�rket� yapısına taşımaktadır. 
Bu h�zmetler� daha önce verd�ğ�m�z ve halen çalışmaya 
devam ett�ğ�m�z başlıca firmalar aşağıda sunulmaktadır.

Ÿ TML İNŞAAT

Ÿ ÇUKUROVA İNŞAAT

Ÿ EROĞLU YAPI

Ÿ ERICSSON

Ÿ ECE TAAHHÜT

Ÿ FABAY İNŞAAT

Ÿ BAKIRKÜRE MİMARLIK

Ÿ MODE PROJE YÖNETİMİ

Ÿ MENA PROJE

Ÿ DFK İNŞAAT

Ÿ GÜRALLAR YAPI


